
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawą 
z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości (dalej: Ustawa DODO), informujemy: 

I. Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej 
(43-300) przy ul. Teodora Sixta 17. 
Współadministratorem Pani/Pana danych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, mający siedzibę 
w Warszawie (00-916) przy ul. Świętokrzyskiej 12. 

II. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę 
podawczą ePUAP: /KIS/wnioski, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl. 

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
poprzez adres email: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

IV. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na 
administratorze na podstawie z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy w związku z art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej. 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez administratora na podstawie Rozporządzenia RODO mogą być 
przetwarzane przez administratora również dla celów określonych w Ustawie DODO. Dane osobowe 
przetwarzane przez administratora dla celów określonych w Ustawie DODO mogą być przetwarzane przez 
administratora również dla innych celów.  

V. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
1) organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym ze względu na zakres spraw będących

przedmiotem prowadzonych postępowań;
2) innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na

podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

VI. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego 
w części IV niniejszej Informacji. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
prawa wydanych na jej podstawie (4 lata).  

VII. Prawa podmiotów danych

Na podstawie Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest administrator,

2) sprostowania (poprawienia) swoich danych, które są błędne lub nieprawidłowe, w tym uzupełnienia
niekompletnych danych,

3) usunięcia swoich danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
4) ograniczenia przetwarzania tych danych, z tym że wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania

danych nie wpływa na tok i wynik procedur podatkowych.

Na podstawie Ustawy DODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, uzupełnienia, 
uaktualnienia, sprostowania, usunięcia i czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych.  
W związku z art. 26 ust. 1 Ustawy DODO, informacje i dane nie zostaną Pani/Panu przekazane lub udostępnione, 
jeżeli wystąpi przypadek wskazany w tym przepisie.   
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VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; adres email: 
kancelaria@uodo.gov.pl; elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /UODO/SkrytkaESP; telefon: 22 531-03-00; 
strona internetowa: www.uodo.gov.pl. 
 
 

IX. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wskazanego w części IV niniejszej 
Informacji.   

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu oraz o przekazywaniu  
danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
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